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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perusahaan dan perdagangan terdapat orang menginginkan segala 

sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. 

Artinya, orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, 

melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat 

pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit. Disamping 

merupakan alat pembayaran yang sangat penting bagi usaha meningkatkan 

pembayaran giral, juga untuk mendorong agar mereka mau merubah kebiasaan 

memegang uang dalam bentuk kartal menjadi bentuk rekening giro pada bank. 

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang dan 

fungsinya untuk penyelesaiaan transaksi dalam berbagai aktifitas ekonomi yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, menyadari sepenuhnya 

bahwa tugasnya adalah memperlancar sistem pembayaran di Indoenesia. Hal ini 

sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999. Untuk mewujudkan sistem pembayaran 

yang efisien, cepat, aman dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan 

maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan salah satu 

mekanisme dalam sistem pembayaran yaitu kliring
1,
 Kliring adalah pertukaran 

warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama bank ataupun nasabah 
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yang perhitungannya akan diselesaikan pada waktu tertentu. Hal ini lebih dikenal 

dengan nama Sistem Kliring Nasional Bang Indonesia (SKNBI). 

Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan 

atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan 

persetujuan Bank Indonesia. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
2
 Dalam menjalankan 

tugasnya di bidang sistem pembayaran ini, salah satu upaya yang senantiasa 

dilakukan oleh Bank Indonesia adalah meningkatkan efisiensi sistem pembayaran 

khususnya transaksi ritel.
3
 

Penyelenggaran SKNBI pun tak luput dari kerugian yang di alami bank. 

Karena setiap bank dapat mengalami resiko kalah kliring yang akan berdampak 

pada persediaan kas yang didapatkan bank. Kondisi bank kalah kliring apabila 

posisi debet lebih besar dari pada kredit ( Debet > Kredit ). Dan apabila bank 

mengalami kalah kliring. Berikut adalah data rekapitulasi kliring dan inkaso. 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Total Saldo 

Rekapitulasi Klirig dan Inkaso Penyerahan 
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Ta

hu

n 

Bul

an 

Kliring  Inkaso  
PersediaanK

as (Rp) 

 

Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 

Debit (Rp) Kredit (Rp) 
  

2013 Jan  1040807879 
 

 2842278531 
 

3883086410 
 

 Feb  4690908221 
  

 4819012187 
  

13393006818 
  

 Mar  7749370482 
  

 2508350191 
  

23650727491 
  

 Apr  5844033496 
  

 2688659935 
  

32183420922 
  

 Mei  4844844109 
  

 1839478165 
  

38867743196 
  

 Jun  7546896014 
  

 2544638093 
  

48959277303 
  

 Jul 229922348  
  

 7373548882 
  56562748533   

 Agu  6225904682 
  

 5761452787 
  

98090261306 
  

 Sep  9649439659 
  

1238633778  
  

106501067187 
  

 Okt  8232846358 
  

 7822294594 
  

122556208139 
  

 Nov  10712020207 
  

759864492  
  

132508363854 
  

 Des  4805443509 
  

1144940554  
  

136168866809 
  

2014 Jan 1654138865  
  

 5338054181 
  

3683915316 
  

 Feb 855058884  
  

1927301741  
  

901554691 
  

 Mar  1240135508 
  

 5211851163 
  

7353541362 
  

 Apr  4961366222 
  

1294539078  
  

11020368506 
  

 Mei  6819012187 
  

 4671934240 
  

22511314933 
  

 Jun 1149151213  
  

825948014  
  

20536215706 
  

 Jul  3839478165 
  

 8939989058 
  

12779467223 
  

 Agu  8554638093 
  

 5136897082 
  

67007218104 
  

 Sep 1177705406  
  

1910440688  
  

63919072010 
  

 Okt  9573548882 
  

 5985753513 
  

79478374405 
  

 Nov  12688659935 
  

 2218884286 
  

94385918626 
  

 Des  5761452787 
  

6448734820  
  

93698636593 
  

2015 Jan 651260558  
  

 1169910072 
  

518649514 
  

 Feb  6802094856 
  

 1098563934 
  

8419308304 
  

 Mar  9252395383 
  

 372572035 
  

18044275722 
  

 Apr 978401439  
  

803637023  
  

16262237260 
  

 Mei 2113159785  
  

 2512024612 
  

16661102087 
  

 Jun  3870776750 
  

907477173  
  

11882848164 
  

 Jul 537350223  
  

 70077645 
  

11415575586 
  

 Agu 287956567  
  

1979038646  
  

9148580373 
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 Sep  7270712401 
  1384159294  

  
8654871695 

  

 Okt  1243550645 
  1575628397  

  
24703055728 

  

 Nov 1286624056  
   484785203 

  
23901216875 

  

 Des  612495564 
  4518871268  

  
19994841171 

  

 

 

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah total kliring penyerahan 

dan inkaso penyerahan dari tahun 2013,2014, dan 2015 mengalami fluktuasi dapat 

diartikan tiap tahun jumlah saldo kliring dan inkaso turun – naik apabila ditinjau 

dari jumlah total saldo. Kita lihat salah satu contoh pada rekapitulasi kliring 

penyerahan, kalau dilihat dari posisinya ternyata tahun ke tahun posisinya berubah 

rubah namun menurun baik dari kliring maupun inkaso itu pada tahun 2015 

berada pada posisi debit. Dengan demikian jika dihitung berdasarkan tahun  

seperti tertera di atas bank Syariah Mandiri menang dalam hal posisinya karena 

kredit lebih mendominasi dari pada debit.Kemungkinan perhitungan dalam persen 

dalam 3 tahun yaitu jumlah total saldo di posisi debit hanya sekitar 30 % dan 

selebihnya yaitu 70 % posisi tersebut ada disebelah kredit. Jadi disini terlihat 

bahwa dana yang dimiliki oleh bank sendiri dalam kliring maupun inkaso lebih 

besar. Tetapi ada penurunan pada setiap tahunnya dalam hal ini bukan berarti 

Bank Syariah Mandiri bersaldo merah dalam kliring dan inkaso . Bank Syariah 

Mandiri mampu menutupi kekurangan jumlah saldo kliring dan inkaso yang 

dimiliki yaitu dengan meminta bantuan dana ke Bank Syariah Mandiri Pusat atau 

diperoleh dari angsuran kredit nasabah tiap akhir bulannya dan pinjaman antar 

bank.Bank Syariah Mandiri tidak pernah mengalami denda karena jumlah saldo 
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yang kurang atau bersaldo merah dengan jumlah menurut ketentuan Bank 

Indonesia. 

Dari data diatas menggambarkan pada tahun 2015 bahwa posisi debet 

lebih besar disbanding posisi kredit ( Debet > Kredit ) dan dananya pun lebih 

besar diposisi kredit sekitar 65 % dan posisi kredit sebaliknya yaitu 35%.Untuk 

dapat mengetahui bagaimana pengaruh kliring dan inkaso terhadap persediaan 

Kas yang berdampak apabila bank mengalami kalah kliring maka bank akan 

mengalami kerugian. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul Pengaruh Kliring dan Inkaso terhadap Persediaan Kas Pada 

Bank Syariah Mandiri Periode 203-2015 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kliring Dan Inkaso Terhadap Persediaan 

Kas Pada PT Bank Syariah Mandiri, maka dapat dijabarkan ke dalam beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh kliring terhadap persediaan kas pada Bank Syariah 

Mandiri ? 

2. Seberapa besar pengaruh inkaso  terhadap persediaan kas pada Bank 

Syariah Mandiri ? 

3. Seberapa besar pengaruh kliring dan inkaso terhadap persediaan kas pada 

Bank Syariah Mandiri ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat   

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kliring terhadap persediaan 

kaspadaBank Mandiri Syariah, 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inkaso terhadap persediaan kas  

pada Bank Mandiri Syariah, 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kliring dan inkaso terhadap 

persediaan kas pada Bank Mandiri Syariah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan 

perbankan dan dapat dijadikan bahan pengembangan lebih lanjut bagi pihak lain. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna 

dalam pengembangan penelitian mengenai perbankan, khususnya mengenai 

Pengaruh Kliring Dan Inkaso Terhadap Persediaan kas Pada PT Bank Syariah 

Mandiri 

b. Bagi Bank 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membantu 

pihak bank khususnya pihak manajemen dalam mengukur kegiatan perbankan 

dilihat dari Pengaruh Kliring Dan Inkaso Terhadap Persediaan kas Pada PT Bank 

Syariah Mandiri. 


